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Součástí sportovního odpoledne na střelnici byla i jízda na člunu po Moravě. Více na zadní straně.

MĚNÍME ÚZEMNÍ PLÁN
Obec Kvasice schválila územní
plán v roce 2014. Není ani tak
starý, ale stává se, že už i po
čtyřech letech nemusí být aktuální,
nevyhovuje některým vlastníkům
nemovitostí a společnostem, které
potřebují úpravu, ať už z důvodu
změny ploch na jiné využití, nebo
pro rozvoj firmy. Povinností obce
je při této příležitosti zapracovat

veškeré změny vyplývající z vyššího
územního celku od posledního
schválení územního plánu dosud.
Nový, nebo změna je vždy běh
na delší trať. Od letošního roku je
možné řešit změnu zkráceným
postupem. Výsledkem by mělo
být rychlejší projednávání a také
přinést finanční úsporu. Proto i my
jsme na základě žádostí zahájili

práce na změně územního plánu.
Žadatelé se budou na nákladech
finančně podílet. Jsme tak trochu
v roli průkopníků, protože jsme
první na Kroměřížsku a možná
i v kraji, kdo žádá o změny tímto
novým systémem. Věříme, že to
dopadne dobře a změna nebude
trvat déle, než tomu bylo doposud.
text: L. Musil

ELEKTROINSTALACE V SOKOLOVNĚ JE PRIORITOU
Jak jistě víte, převzala obec
od sokolů do vlastnictví areál
sokolovny. Drtivá většina občanů
má zájem tento kulturně sportovní
stánek zachovat i pro další generace.
Jenže to má jedno důležité ale.
Stavba vyžaduje investovat nemalé
finanční prostředky na záchranu
a úpravy, aby byla schopna důstojně
plnit svou funkci i ve 21. století - jak

www.kvasice.cz

po stránce statické, tak i provozní.
První a neodkladnou úpravou
bude rekonstrukce elektroinstalace
a vytápění. Ta je, pokud chceme
objekt průběžně využívat, prioritní
záležitostí. Projektová dokumentace
je nachystaná a výběr na
zhotovitele je naplánován na
druhou dekádu měsíce června.
Pro bezpečnost chodců bude

také v červnu provedeno osekání
zvětralé omítky fasády z uliční
strany. Další postup prací bude
upřesněn až po podzimních
volbách do zastupitelstva, protože
na veřejném zasedání v březnu mi
bylo doporučeno nedělat žádná
závažná rozhodnutí týkající se
opravy sokolovny.
text: L. Musil

Vážení spoluobčané,
polovina roku 2018 je téměř
za námi a nás čeká léto. Léto je
ve znamení prací, využíváme
hezkého počasí, abychom
zrealizovali
další
plány
a investice. Pokračujeme
v dláždění nových chodníků,
opravujeme elektroinstalaci
v Sokolovně a jako vždy
provádíme údržbu v obci. Čas
ubíhá velmi rychle, a proto
není na místě něco zbytečně
odkládat. S srpnu nás čeká
významná akce, na kterou se
sjíždí lidé ze širokého okolí,
rodáci a celé jejich rodiny.
Tímto vás chci na Kvasické
hody
srdečně
pozvat.
Přijďte si udělat příjemné
odpoledne, chystáme bohatý
kulturní program, zábavu
pro děti i stánky. Jsem rád,
že se Kvasické hody stále
těší vysoké návštěvnosti.
V dnešní době, kdy je spousta
kulturních a společenských
akcí doslova na každém rohu
a pořadatelé se předhánění
v atraktivitě programu, naše
hody jsou důkazem, že lidé
mají stále rádi tradice.
Také se velmi rychle blíží
závěr školního roku a děti
čekají další prázdniny. Je
dobře, že máme v Kvasicích jak
mateřskou tak základní školu.
Děti tím získávají k vesnici
vztah, mají zde své kamarády,
se kterými tráví volný čas
a tak pravděpodobnější, že
v Kvasicích zůstanou, nebo se
sem budou rádi vracet. Přeji
tedy dětem krásné prázdniny
a všem ostatním příjemné
léto.
S úctou, Lubomír Musil
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KVASICKÁ TAEKWONDISTKA MARKÉTA PLISKOVÁ JE OPĚT ZLATÁ
Ve dnech 11. - 13. května proběhlo ve sportovním centru České unie
sportu v Nymburku u Prahy mistrovství České republiky barevných pásků v taekwondu ITF. Vrcholové soutěže se zúčastnili za náš oddíl mladší
žák Metoděj Pliska a dvě zkušené,
konkurence schopné závodnice,
starší žákyně Markéta Plisková a již
mladší juniorka Eliška Plisková.
Mistrovství ČR nezačalo pro nás
zrovna nejlépe. Malý Metík sice zacvičil sestavu Čchondži tchul velice
pěkně, ale bohužel jeho soupeř byl
přece jenom o kapánek lepší, a tak
vypadl hned v prvním kole. Jakéko-

NA HŘBITOVĚ SE OPĚT DLÁŽDÍ
Stává se tradicí, že nezapomínáme na zvelebování hřbitova.
Postupně se snažíme dláždit nezpevněné průchody mezi hroby
a to docela netradiční metodou
ze žulových odseků. Jeví se nám
to jako velmi pěkné, přírodní
a funkční. I ohlasy občanů jsou
pozitivní. Nejinak je tomu i letos.
Na přání občanů jsme zahrnuli do

plánu zádlažeb další úsek, který
už je dokončen firmou Kámen
Tlumačov, a myslím, že se jim to
podařilo realizovat ve velmi dobré kvalitě. Nezpevněných uliček
mezi hroby máme ještě hodně,
proto předpokládáme letos realizovat ještě jednu etapu, a to
v měsíci srpnu a září.
text: L. Musil

liv naděje na získání medaile se tedy
rozplynuly. Přesto všechno to však
byla pro Metíka obrovská zkušenost,
ze závodů měl radost a příště snad
bude mít i větší štěstí.
Co nevyšlo Metíkovi, se ale vzápětí podařilo Markétce, která v technických sestavách starší žákyně 2.
- 1. kup vybojovala bronz. Její silná
disciplína matsogi (sportovní boj)
však teprve měla přijít, takže jsme
netrpělivě čekali, jestli k bronzové
medaili nepřidá ještě jednu cennější. A podařilo se. Markétka si
všechny boje technicky i takticky
pohlídala, vyhrála a stala se mistryní
ČR 2018 ve sportovním boji starších
žákyň do 44 kg.
Naše poslední závodnice Eliška
Plisková stejně jako Metík vypadla
v technických sestavách hned v prvním kole. Zato ve sportovním boji

mladších juniorek do 58 kg se jí dařilo daleko lépe. První souboj s přehledem vyhrála. Ve druhém však
narazila na velice těžkou soupeřku
z Karviné, se kterou nejdříve remizovala, a to jak v normálním čase, tak
i v prodloužení. Proto se bojovalo
na takzvaný první zásah, kde se dva
rozhodčí ze čtyř přiklonili po sporném zásahu k soupeřce z Karviné,
takže Eliška nepostoupila do finále
a musela se spokojit s bronzovou
medailí.
Věříme, že i přes nemalou vzdálenost některých míst, kde se závody
konají, se příště zúčastní větší počet
kvasických i otrokovických bojovníků a zakusí na vlastní kůži atmosféru
větších soutěží, která je nesdělitelná.
text: Lubomír Pliska

MAJITELÉ DOMŮ MOHOU ZÍSKAT DOTACI NA VÝMĚNU OKEN ČI ZATEPLENÍ
Nová zelená úsporám. Tak se jmenuje dotační program z Integrovaného regionálního operačního programu. Majitelé rodinných domů
tak můžou ve 3. výzvě žádat o dotace na zateplení a snížení energetické náročnosti svých domů.
Žádat o dotaci může každý majitel rodinného domu (do tří bytových jednotek), který chce zlepšit
vzhled své nemovitosti a zároveň
snížit jeho energetickou náročnost. Dotace se vztahují například
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na výměnu oken a dveří, zateplení
posledního stropu nebo střechy,
podlahy či fasády. Žádat mohou
i ti, kteří zateplovali v období posledních 24 měsíců. Na peníze tak
mohou dosáhnout i zpětně, pokud
splní podmínky programu a prokazatelně doloží veškeré náklady. Lidé
mohou získat až 50 % uznatelných
nákladů, maximálně však 5 milionů
korun. Realizace opatření musí být
prováděna dodavatelsky.
Také lze zažádat o dotaci přímo na

výstavbu nového rodinného domu,
který bude splňovat podmínky velmi nízké energetické náročnosti.
Peníze jsou také určeny na výměnu
neekologického zdroje tepla (kotlů
na tuhá paliva, koks či brikety) například za kotel na biomasu, tepelné
čerpadlo s elektrickým pohonem
nebo na plynový kondenzační kotel.
Od podání žádosti budou zájemci
do 30 dnů vědět, jestli uspěli, či ne.
Výzva trvá až do konce roku 2021
a přerozděleno bude téměř 27 mili-

ard korun.
Přesné informace najdete na
www.novazelenausporam.cz/rodinnedomy. Ze zpracováním žádosti
lidem pomůže Energetická agentura Zlínského kraje. Kontakt: 603 883
999, info@eazk.cz.
Žádost můžete podat na adrese:
Krajské pracoviště Státního fondu
životního prostředí, J. A. Bati 5645,
budova č. 51, 760 01 Zlín.
text: Jana Hlavinková
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NOVÉ NAŘÍZENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
LIDÉ PŘI NÁVŠTĚVĚ ÚŘADU NIJAK NEPOCÍTÍ
25. května vešla v účinnost
nová směrnice Evropské unie.
Čtyři písmena GDPR (General
Data Protection Regulation)
se v posledních měsících často
skloňují a starostové a obce se
na nové nařízení připravují už
několik měsíců. Samotný občan,
který si jde na úřad něco vyřídit,
nařízení GDPR přímo nepocítí.
Týká se totiž státní správy
a podnikatelských subjektů,
které musejí udělat určité
změny v nakládání, uchovávání
a zpracovávání osobních údajů.
Jednou z velkých změn pro
obce je to, že si musejí najmout
takzvaného pověřence. Jedná
se o člověka, který je obci
nápomocen při plnění GDPR,
radí starostovi a hospodářce, jak
s údaji nakládat, a kontroluje,

zda mají po právní stránce
všechno v pořádku.
Jak už bylo řečeno, lidé, kteří
si přijdou něco vyřídit na úřad,
nařízení nijak nepocítí. Je totiž
rozdíl v tom, jestli jsou osobní
data sbírána a zpracovávána na
základě zákonného důvodu, nebo
ne. Což v případě obcí platí, že
vždy sbírají a zpracovávají data ze
zákonného důvodu. Obecní úřady
nakládají s osobními daty ve třech
úrovních. V první úrovni jsou to
občané, pak dodavatelé/odběratelé
a zaměstnanci.
Spíše jde o to, že údaje musí
být zabezpečené tak, aby se k nim
nedostala žádná neoprávněná
osoba. Takže když přijdete na
Obecní úřad ve Věžkách, všimnete
si, že hospodářka má v kanceláři
pult. Je to proto, aby se jí návštěvníci

INZERCE V KVASICKÝCH NOVINÁCH
Rozhodli jsme se razantně snížit cenu za inzerci v Kvasických novinách
z 5 400 Kč za celou stranu na 800 Kč. Vycházíme tak vstříc zájemcům
o propagaci své činnosti a také místním podnikatelům a cenově jsme
se přizpůsobili obecním a městským zpravodajům na Kroměřížsku.
1. Inzerát bude do Kvasických novin umístěn na základě písemné či
e-mailové objednávky a zaplacení úhrady dle ceníku a velikosti
inzerátu (platba v pokladně OÚ – paní Horová, na účet u České
spořitelny číslo 148 311 5359 / 0800).
2. Pro inzerci jsou rezervovány 2 strany novin. Pokud bude kapacita
naplněna, nebudou se přijímat další požadavky a inzerent se o této
skutečnosti uvědomí.
3. Inzerát pro jednoho inzerenta může být v rozsahu max. 1 strany.
4. Inzerce na obálce, zadní straně a vnitřních stranách není možná.
5. Uzávěrka inzerce vždy k 15. 2., 15. 5., 15. 8. a 15. 11.
6. Pokud inzerent bude inzerovat ve všech čtyřech číslech v roce,
čtvrtý inzerát stejné velikosti bude mít zdarma.
7. Inzeráty budou pouze černobílé, graficky se nezpracovávají.
8. Inzeráty nekomerčního charakteru a kvasických spolků jsou
zdarma, ale pouze do rezervované kapacity.
9. Inzerát nutno zaslat ve formátu PDF v tiskové kvalitě.
CENÍK
1 strana (190x255 mm) 800 Kč
1/4 strany (93,5x126 mm) 200 Kč

1/2 strany (190x126 mm) 400 Kč
1/8 strany (93,5x61,5 mm) 100 Kč

Poplatek za blahopřání, poděkování a vzpomínku:
Text 50 Kč
Fotografie 25 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Kontakty na inzerci
redaktorka: Jana Hlavinková, tel. 602 569 267, email: jhlavinkova@seznam.cz
poplatky za inzerci: Marie Horová, tel. 573 358 011, email: horova@kvasice.cz

nedívali přes rameno do počítače
či nenahlíželi do dokumentů
ležících na stole. Také jsou ve všech
kancelářích zamykatelné skříňky.
Jednoduše řečeno, obec musí
osobní údaje zabezpečit tak, aby
nedošlo k jejich náhodnému zcizení.
„Další pravidlo je pravidlo „čistého
stolu.“ To znamená, že se na stole
nesmí povalovat žádné smlouvy,
dokumenty či výplatní pásky. Také
by starosta či hospodářka neměli
nechávat v kancelářích návštěvy
o samotě, aby během nestřeženého
okamžiku například neofotili nějaké
dokumenty,“ vysvětlil pověřenec
Martin Suchý.
GDPR je legislativa Evropské unie,
která má výrazně zvýšit ochranu
osobních dat občanů. Nařízení začalo
v České republice platit proto, aby byla
v Evropské unii sjednocena pravidla.

„V dnešní digitální době, kdy je
možné během pár vteřin „ukrást“
osobní data a zneužít je na druhé
straně zeměkoule, má GDPR lépe
chránit osobní údaje před zneužitím.
Zneužití je díky internetu rychlejší
a snadnější a zásah do soukromí lidí
je velký a rychlý. Spousta lidí figuruje
v určitých databázích, aniž by o tom
měla ponětí,“ upozornil Suchý.
Je například spousta soukromých
firem, které ze shromažďování
osobních údajů těží. Jedná se
o různé společnosti, které data
využívaly k marketingovým či
obchodním účelům, například
prodej po telefonu, nabízení různých
nevýhodných půjček či podomnímu
prodeji zboží. Jakékoliv údaje, ať už
se jedná o adresu, telefon či datum
narození, jsou cenné.
text: Jana Hlavinková

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE BUDOU
MÍT ŽÁCI MODERNÍ UČEBNY
Školní rok 2017/2018 se pomalu
chýlí ke konci, ale v základní škole
se již důkladně připravujeme na rok
následující. Jedna z výrazných investic z fondů Evropské unie, která
se škole podařila získat z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) v rámci MAS Jižní
Haná, je modernizace učebny fyziky a chemie v hodnotě cca 1,7 milionu korun. Přibližně polovina této
částky je určena na stavební práce.
Stávající učebna fyziky a chemie
bude rozšířena o prostory současného kabinetu chemie, který se také
nově vybuduje vedle nové učebny
ve volných prostorách školy. Dojde
také k opravě podlah, elektrických
rozvodů, osvětlení a ozvučení tak,
aby byla učebna zcela bezpečná pro
žáky a splňovala nejpřísnější měřítka
moderních odborných laboratoří.
Druhá polovina z dotace bude určena na nové vybavení učebny, lavice,
stoly, skříně, pomůcky, interaktivní
tabuli s počítačem a zejména na
laboratorní stoly, které budou tvořit dominantu v zadní části učebny.
Učebna fyziky a chemie bude tedy
nově rozdělena na část teoretickou
s interaktivními prvky a část praktickou s laboratorními stoly pro experimentální činnost žáků. Výběrové

řízení na kompletní rekonstrukci
učebny vyhrála firma Harko s.r.o.,
která bude rekonstrukci v červenci
a srpnu ve škole provádět. Na začátku nového školního roku by měla
být nová učebna připravena pro
naše žáky. Věříme, že se nám do konce kalendářního roku podaří získat
ještě finanční injekci z obce Kvasice
na vybavení učebny moderními pomůckami do výuky fyziky a chemie.
Vzděláváme žáky i učitele
Dalším projektem z Operačního
programu Výzkum, věda a vzdělávání, který již na škole v tomto školním
roce běží, jsou takzvané Šablony I,
kde jsme získali dotaci ve výši cca
700 000 korun. Vytvoříme Klub deskových a logických her, Doučování
žáků se špatnými studijními výsledky
a Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů školy. Projekt končí v únoru
2019, ale předpokládáme, že budeme úspěšní v navazujícím projektu
Šablony II, který bude zaměřen na
obdobné aktivity a činnosti.
V tuto chvíli čekáme, zda bude
obec Kvasice úspěšná v získání dotace na modernizaci sportovního
oválu a sportovišť za školou, které
by se v případě získání dotace mohly v průběhu příštího školního
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roku také výrazně zmodernizovat.
Obědy lze přihlásit i odhlásit
online
Poslední novinkou, kterou ještě
zmíním, je výrazná modernizace objednávacího a odhlašovacího systému stravy v naší škole. Již od května
mají všichni strávníci možnost od-

zpravodajství
hlásit si nebo přihlásit oběd on-line
pomocí internetu nebo mobilní aplikace, nejpozději ovšem pouze do
13:30 den předem. Každý strávník
obdržel přihlašovací údaje a heslo,
které slouží k přihlášení do systému.
Po přihlášení mohou strávníci a zejména rodiče dětí mimo jiné sledovat, zda dítě na obědě opravdu bylo,

dokonce vidí zcela přesně na minutu, v kolik hodin byl oběd z jídelny
odebrán, a také jsou zde evidovány
měsíční platby za obědy. Pro rodiny,
které se nemohou nebo z nějakého důvodu nechtějí přihlašovat do
on-line systému přes internet, bude
v červenci vybudován objednávací
terminál v prostorách školy před jí-

delnou, kde pomocí čipu, který žáci
vlastní, bude možno provádět přihlašování a odhlašování jídel.
Aktuální informace o základní
škole můžete sledovat na webových stránkách školy www.zskvasice.cz, jejichž modernizace se mimochodem také připravuje.
text: František Látal

SDH KVASICE SLAVÍ 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Dne 14. června 1883 starosta Kvasic Winzenz Chadalík
předkládá „Provolání“: „… že
má být zařízen spolek dobrovolných hasičů, následkem
čehož, kdož dobrovolně přistoupiti hodlá, ráčiž své jméno laskavě připojiti, aby se
první kroky za tak důležitým
účelem konati mohly…“
Sbor dobrovolných hasičů
v Kvasicích byl založen v roce
1883 pod jménem „Dobrovolný hasičsko-tělocvičný spolek
v Kvasicích.“ Zakladatelem
sboru byl rytíř z Proskovců,
říšský poslanec, majitel cukrovaru a nájemce hospodářství hraběnky Leopoldiny
z Thun-Hohensteinů v Kvasicích. Prvním předsedou a zároveň náčelníkem byl zvolen
Bedřich Hansmann, hospodářský správce. Bylo zapsáno
51 členů a dne 15. září 1883
byly schváleny stanovy spolku. Sbor měl v začátcích těžkou práci ztěžovanou jednak
malým pochopením členů,
jednak nedostatkem peněz,
které citelně brzdily činnost.

působil také jako člen odborné
rady velitelů a dále byl členem
výkonného výboru OSH ČMS. Založil kroniku SDH Kvasice a zpětně dopsal historii od roku 1883.
Práci pro hasiče prožíval celým
svým srdcem. Bohužel, zhoršující
se zdravotní stav mu nedovolil
v této práci pokračovat, a proto
v roce 2005 ukončil práci v SDH
Kvasice a odešel do plného invalidního důchodu. Po dlouhé těžké
nemoci zemřel 18. ledna 2012.
Jiří byl za svou dlouholetou
práci oceněn řadou hasičských
vyznamenání. Mezi nejvýznamnější patří tři čestná uznání OSH
(1979), ocenění za příkladnou
práci (1989), čestné uznání ÚSH
(1994), odznak sv. Floriána (1995),
ocenění za zásluhy (1997), ocenění za mimořádnou zásluhu (2003),
řád sv. Floriána (2006) a plaketa
ZHS od ministerstva vnitra ČR
(2008). Všechna ocenění byla tvrdě zasloužena jeho dlouholetou
prací, Jiří byl pro své hasiče vždy
velkým vzorem, duchovním vůdcem a především upřímným kamarádem.

Vyjíždíme až k 25 událosJiří Šťastný byl pro všechny tem ročně
přirozenou autoritou
Náš sbor má v současnosti celNejvýraznější osobou posled- kem 44 členů, z toho 6 mladých
ních let byl pan Jiří Šťastný. Dlou- hasičů.
holetý hasič, velitel, starosta SDH
Zásahovou jednotku SDH obce
Kvasice. Již v osmi letech se stal Kvasice tvoří 16 členů. Jednotka
členem požární ochrany. Do SDH je zařazena do kategorie JPO III/1,
Kvasice přišel v roce 1983. Svou tedy do kategorie jednotek s rozpráci hasiče miloval a byl k ní šířenou působností. Členové jedúžasně poctivý a pečlivý. Po celou notky se pravidelně zdokonalují
dobu svého působení v SDH Kva- na různých odborných školeních
sice měl mezi ostatními kolegy a výcvicích. Jednotka zasahuje
– hasiči patřičnou autoritu a spo- nejen u požáru, ale i u techniclečně s ostatními zasahoval u celé kých pomocí rozličného druhu.
řady složitých nebezpečných Od čerpání zaplavených sklepů,
požárů na Kroměřížsku a Zlínsku. řezání stromů, likvidace nebezPřipomeňme si jeho aktivity ve pečného hmyzu až po vyprošsboru v okrsku Kvasice a v okre- ťování automobilů. Průměrně
se Kroměříž. V roce 1988 se stal členové JSDH Kvasice vyjíždí k 20
rozhodčí požárního sportu, 1990 - 25 událostem ročně.
byl zvolen starostou SDH Kvasice,
V roce 2010 byla pro potřeby
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jednotky pořízena úplně nová
cisternová automobilová stříkačka na podvozku Tatry 815 Terrno
4x4. Nový vůz byl pořízen z dotací Zlínského kraje ve výši půl
milionu korun. Dva miliony poskytlo z dotací na obnovu požární techniky generální ředitelství
Záchranného hasičského sboru
ministerstva vnitra. Zbylou část
pak obec dotovala ze svého rozpočtu. Cena nového hasičského
auta byla necelých 5 800 000,- Kč.
Jde o jeden z nejmodernějších
typů zásahových vozů. Nová tat-

ra nahradila již dosluhující CAS 25
Škoda 706 RTHP.
Po domluvě se zřizovatelem
byly peníze z prodeje použity na
obnovu techniky 30 let starého
dopravního automobilu AVIA.
Koncem roku 2011 byl automobil
odvezen na opravu podvozku. Po
novém roce začaly práce na nástavbě vozidla. Automobil prošel
kompletní opravou - od lakování
přes vnitřní vybavení až po čalounění. Téměř veškeré práce na
vozidle probíhaly svépomocí. Po
šesti letech v roce 2017 bylo

zpravodajství
vozidlo Avia nahrazeno novým
vozidlem Ford Transit. Nové vozidlo bylo pořízeno z dotací Ministerstva vnitra a Zlínského kraje ve
výši 750 000 Kč, zbývající náklady
ve výši cca 300 000 Kč byly hrazeny z rozpočtu obce. K vozidlu byl
dále pořízen přívěsný vozík. Vozidlo AVIA odkoupila Obec Bařice.
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Dále pořádáme závody mladých
hasičů v požárním sportu, závody
v uzlování mladých hasičů a Den
dětí spolupořádaný s KVZ Kvasice.
Členové SDH Kvasice se věnují
i výchově mladých hasičů. V současné době má kroužek mladých
hasičů celkem 6 členů. Kroužek
navštěvují děti ve věku od 6 do
15 let. V letních měsících děti pilně nacvičují požární útok. V zimě
se věnují uzlování. S dětmi také
jezdíme na různé soutěže - ať již
v požárním útoku, branné závody
či závody v uzlování. A právě na
uzlovacích soutěžích dosahují
naše děti v poslední době nemalých úspěchů. Scházíme se
každý týden v pátek odpoledne,
zpravidla provádíme školení jednotky a jednou za 14 dní zkoušky
techniky, při kterých se zkontroluje veškeré technické vybavení.
Nastartujeme všechna čerpadla,
motorové pily a podobně. Třeba
baterie radiostanic se průběžně
mění za náhradní a dle rozpisu
každý týden nabíjí. Celoroční plán
akcí se tvoří vždy v předchozím
roce a pak se schází výkonný výbor většinou osmkrát ročně a řeší
se detaily jednotlivých akcí, případně organizační věc týkající se
spolku. Kroužek mladých hasičů
se schází každou středu odpoledne.

Řídí činnost sboru a výboru SDH.
Odpovídá za dodržování stanov,
za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů. Odpovídá za správné hospodaření
s majetkem SDH i s majetkem
svěřeným do péče jinými orgány
a organizacemi. O své činnosti
podává zprávy nejbližšímu jednání výboru SDH. Odpovídá za informovanost členské základny SDH.

Funkce ve sboru
Náš sbor se také aktivně podílí
na kulturním dění v obci, a to přeStarosta
je představitelem
devším udržováním tradic jako je SDH, který zastupuje při jednámasopustní průvod, stavění a ká- ních s jinými orgány a organizacení máje a mikulášská pochůzka. cemi a podepisuje písemnosti.

Strojník
zajišťuje údržbu
techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení. Sleduje provádění
oprav požární techniky, výstroje
a výzbroje. Vede knihu o provozu
strojů, vozidel a spotřebě pohon-

K 130. výročí jsme představili prapor
K příležitosti 130. výročí založení SDH Kvasice byl pořízen hasičský prapor. Hasičský prapor je pro
každý sbor výsostným symbolem,
pod kterým se sjednocují všichni
jeho členové. Je symbolem, který
přetrvá generace, proto zasluhuje
náležitou péči a pozornost. Hasičský prapor také reprezentuje
a zviditelňuje nejen hasiče, ale
i obec, ve které působí. S financováním nákupu hasičského praporu nemalou měrou pomohla
Obec Kvasice. Část prostředků si
členové vybrali mezi sebou, zbylá
část byla financována ze sponzorských darů. Prapor byl veřejnosti
slavnostně představen v den
oslav 130. výročí, tedy 1. června
2013, a zároveň proběhlo jeho
žehnání.
Věnujeme se výchově mladých hasičů

Velitel vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru
na požární ochraně a v těchto
záležitostech zastupuje SDH při
jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami. Řídí
odbornou přípravu členů Jednotky požární ochrany SDH a dalších
členů. Vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje
knihu provozu požární techniky, spotřebě pohonných hmot
a mazadel vedenou strojníkem.
Kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních
zdrojů a navrhuje opatření obci
k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení
prostředků z používání a nákupu
nových. Zúčastňuje se odborné
přípravy pořádané Hasičským
záchranným sborem ČR, včetně
ověření znalostí ve stanovených
termínech

ných hmot. Vede dokumentaci
o odborné způsobilosti řidičů
– strojníků, řídí činnost strojníků
ve sboru. Zúčastňuje se odborné
přípravy pořádané HZS včetně
ověření znalostí ve stanovených
termínech.
Referent mládeže organizuje
a řídí činnost kolektivu mládeže.
Koordinuje činnost jednotlivých
vedoucích družstev v SDH. Tlumočí zájmy mládeže na jednání
výboru SDH. Zapojuje kolektivy
do celostátní hry Plamen a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež, a to i za pomoci
ostatních vedoucích družstev,
případně ostatních členů výboru
SDH. Ve spolupráci s ostatními
členy výboru SDH se snaží získávat další mládež s cílem vychovat
si nástupce do řad hasičů.
Velitel JSDH je jmenován
a odvoláván starostou obce.
Má na starost činnost jednotky,
školení členů, techniku. Řídí odbornou přípravu členů JPO SDH
a dalších členů pro zařazení do
JPO připravovaných. Vede dokumentaci o odborné přípravě
členů, kontroluje knihu provozu
požární techniky. Kontroluje stav
požární techniky, výstroje a výzbroje, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových. Zúčastňuje
se odborné přípravy pořádané
HZS, včetně ověření znalostí ve
stanovených termínech.
text: Pavel Ředina

Vítězové soutěže „Požární ochrana“ očima dětí ze Základní školy Kvasice.
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SPORTOVNÍ PŘEHLED Z II. STUPNĚ
Od konce února do začátku dubna
probíhal na škole již 8. ročník pingpongové ligy, kterého se zúčastnilo 24
žáků a 17 žákyň z II. stupně. V soutěži
chlapců skončilo klání podle papírových předpokladů. Vítězem se po roce
stal opět Tadeáš Stránský (6. třída), stříbro obhájil Adam Kochaníček (8.) a na
bronzové příčce se umístil Vojtěch
Knoll. Mezi dívkami neměla podle očekávání konkurenci loňská vítězka Lucie
Kučerová. Druhá skončila Zuzana Horsáková (6.) a třetí Dominika Kubíčková
(9.). Od poloviny května se 12 příznivců stolního tenisu pokouší o štěstí také

pozornost našich atletických nadějí
zaměřena výlučně na Pohár rozhlasu.
V kategorii družstev se tentokrát nejvíc dařilo mladším dívkám a mladším
hochům, kteří skončili čtvrtí z osmi, respektive sedmi týmů. Mezi jednotlivci
se už tradičně ukázal Petr Pecina (9. třída) druhým místem v běhu na 1500m.
Na třetím místě skončila sprinterská
štafeta mladších dívek ze 7. třídy: Karolína Škrabalová, Tereza Škrabalová,
Kateřina Ševelová, Bára Chybová. Třetí
byli také Tereza Škrabalová a Michal
Kahaja (7.) ve výšce. Štafeta starších
žáků ve složení Jaroslav Šiška, Petr

Pecina, Vít Pomališ (všichni 9.) a Josef
Halaška (8.) doběhla čtvrtá. Na pomyslné bramborové příčce se umístila
také Lucie Kučerová (8.) ve vrhu koulí
a opět Josef Halaška v individuálním
sprintu. Pátý skončil na kilometru Tomáš Stránský (7.) a stejné umístění
braly v šedesátimetrovém sprintu se
shodným časem i Kateřina Ševelová
s Bárou Chybovou. Umístění v druhé
pětce si připsali ještě Jaroslav Šiška,
Martin Berka (7.), Zuzana Horsáková
(6.) a také již zmiňovaní Michal Kahaja,
Tereza Škrabalová a Kateřina Ševelová.
text. Jiří Machovský

nout do knížek s dětskou tématikou. další setkání s netradičními hudebními
Děkujeme paní knihovnici za to, že nástroji v příštím školním roce.
děti motivovala a vedla k pěknému
vztahu ke knihám.
Společně jsme si zazpívali
V pondělí 22. května nás navštíNoc s Andersenem
vili žáci ze Základní umělecké školy
V pátek 23.března měly předškol- Otrokovice. Zahráli nám na hudební
ní děti možnost prožít Noc s Ande- nástroje skladby, které nacvičili pod
rsenem v naší školce. Pro děti byl vedením paní učitelky Veroniky Davipřipraven rozmanitý program plný dové. Na závěr jsme si všichni společúkolů, ale i stříhání, lepení a vyrábění. ně zazpívali.
Na závěr se děti podívaly na pohádku
od pana Andersena O malé mořské
Učili jsme se na dopravním hřišti
víle. Ráno si spokojené děti vyzvedli
Děti z předškolních tříd si na začátjejich rodiče.
ku května udělaly výlet na dopravní
hřiště v Kroměříži. Pod vedením poliV Záhlinicích jsme zdobili va- cistů byly dětem vysvětleny dopravní
jíčka
značky a pravidla silničního provozu.
Konec března byl obohacen veli- Děti si tak mohly na odrážedlech prokonočním dopolednem v Záhlinic- jet dopravní hřiště a dodržovat přikém muzeu, kde byl nachystán velice tom správná pravidla.
hezký program. Děti si mohly nazdobit vajíčka, upéct velikonočního JidáZápis do mateřinky a den oteše, pohladit a pochovat si mláďátka vřených dveří
kačenek a kuřátek, a podívat se na
Ve čtvrtek 10. května proběhl
pletení tatarů a výrobu píšťalek. Ten- v Mateřské škole v Kvasicích zápis
to pestrý program se nám i dětem dětí a den otevřených dveří. Rodiče
velice líbil.
s dětmi si mohli od 8 do 16 hodin
prohlédnout mateřskou školu, třídy
Jeli jsme do muzea hraček
a školní zahradu. Děti při zápisu do11. dubna jsme se školkou navštívi- staly malý dárek a sladkou odměnu.
li muzeum hraček v Hulíně. Děti měly Věříme, že se všem bude u nás v mamožnost vidět, jak vypadaly hračky teřské škole líbit.
nejen jejich rodičů, ale i babiček a dědečků. Nakonec si děti mohly s některými hračkami i pohrát.

Fotili jsme se na památku
V úterý 15. května proběhlo focení všech tříd a předškolních dětí na
tablo. Děti se fotily zvlášť, každý ve
své třídě.

v rámci turnaje smíšené čtyřhry.
V posledním dubnovém týdnu začal 2. ročník fotbalové miniligy. V letošním roce se jej účastní čtyři celky, které
vedou kapitáni Jaroslav Šiška (9.), Petr
Pecina (9.), Šimon Němeček (8.) a Vojtěch Knoll (7. A). V základní skupině se
týmy utkají systémem každý s každým
a dva nejlepší celky se utkají o právo
umístit svůj štítek na vítězný pohár.
A protože se pomalu blíží závěr
školního roku, nemůže v našem sportovním výčtu chybět atletika. Letos se
v našem okrese překvapivě nekonala
soutěž v atletickém čtyřboji, a tak byla

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Vyšetření očí
26. února proběhlo v mateřské
škole preventivní screeningové vyšetření zraku firmou PRIMA VIZUS.
Díky tomu je možné u dětí předškolního věku včas odhalit vážnou oční
vadu. O výsledku vyšetření byli rodiče
informováni písemně.
Přijel pan Forejt
V úterý 27. února a 13. dubna přišel opět do naší mateřské školy zubní
preventista pan Forejt, který děti zábavnou formou učí jak si svoje zuby
čistit a jak se o ně starat.
Navštívil nás Nebojsa
V úterý 13. března nás navštívilo
divadlo s pohádkou Nebojsa. Děti se
velice těšily, měly krásný kulturní zážitek a nemohou se dočkat příštího
představení, které nám zpestří další
pěkný den.
Měli jsme velikonoční dílničky
Velikonoční svátky přivítali děti
společně s rodiči 15. března dílničkami výrobou velikonoční dekorace.
Každá třída pro ně měla připravených
několik nabídek činností, ze kterých
si každý mohl vybrat, co se mu líbilo.
Vynesli jsme Morenu
Ve čtvrtek 22. března jsme s celou
školkou vyháněli zimu vyhozením
slaměné Moreny do řeky Moravy.
Děti se rozloučily se zimou a básničkami a písničkami přivítaly jaro.
Těšili jsme se do knihovny
23. března nás pozvala knihovnice
paní Rita Králíková na tradiční besedu
o knihách. Připravila si pro děti poutavé vyprávění. Měly možnost prohlédnout si prostory knihovny a nahléd-
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Muzikoterapie
17. a 19. dubna nás ve školce navštívil pan Sklenář s různými exotickými
nástroji vyrobenými ze dřeva, kovu
a jiných zajímavých materiálů. Děti
mohly vidět ukázky hry na tyto nástroje ale mohly si je i sami vyzkoušet. Děkujeme panu Sklenářovi a těšíme se na

Děti se postaraly o pestrý program pro maminky
Ve dnech od 14. do 17. května se
konaly v Mateřské škole ve Kvasicích tradiční besídky ke Dni matek.
O pestrý program se postaraly děti
se svými básničkami, písničkami, hudebním vystoupením či divadelním
představením. Následně děti předaly svým maminkám přání s dárečky,
které ve školce sami vyrobily. Besídky
se dětem velice vydařily a rodiče byli
nadšeni. Závěrem bylo společné posezení, které bylo velice příjemné.
Co nás čeká do konce školního
roku:
- návštěva hasičů
- zubní preventista pan Forejt
- výlet na Modrou
- pasování školáků
- opékání v areálu
- žonglování
- týdenní pobyt
Škola v přírodě na Rusavě
text: kolektiv MŠ Kvasice

zajímavost
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UNIKÁTNÍ NÁLEZ HEJTMANSKÉHO MEČE
Předměty značné historické hodnoty se dnes dají objevit
v podstatě kdekoliv a o starých
depozitářích to platí obzvlášť.
V depozitáři sbírek holešovského
muzea odpočíval od padesátých
let minulého století předmět,
který v poslední době zaujal nejen odborníky, ale také veřejnost.
Jedná se o unikátní, nesmírně
cenný raně barokní meč – symbol
moci moravského zemského hejtmana, nejvyššího úředníka Moravského markrabství a zároveň
zástupce panovníka. Tuto důležitou a zároveň významnou funkci
zastával v letech 1648 – 1655 majitel kvasického panství, moravský
šlechtic, Jan hrabě z Rottalu. Meč
je unikátní stříbrnickou prací a pro
Moravu má hodnotu rovnající se
korunovačním klenotům. Hodnotný je také proto, že je na Moravě druhou podobnou památkou
tohoto typu, doposud byl znám
pouze hejtmanský meč umístěný
v Rychnově nad Kněžnou. Meč nalezený v Holešově pochází pravděpodobně z roku 1650, od tohoto
roku totiž vlastnil jeho majitel Jan
z Rottalu panství Holešov a Bystřici pod Hostýnem. Dataci upřesňuje také jeho titul tajného rady
získaný v únoru 1650.

OTTROCK. ET / WESSELI. HAERED.
ARG. / PRAEFECT. IN STYRIA / S. C.
RQ. M. INTIM. CON/SILI. CVBIC. SV/PR.
REGI. CAPI/TANE. & GENER. / COMMISS. BEL/LIC. IN MARCH. / MORAVIAE.
Vedle zmíněného titulu říšského hraběte je zde uveden titul dědičného
komorníka (správce) nad stříbrem ve
Štýrsku (úřad Rottalové jako původem štýrský rod drželi dědičně), dále
titul císařského tajného rady a komorníka a konečně dva úřady spojené s Moravským markrabstvím – úřad
královského zemského hejtmana
a generálního válečného komisaře.
Na jilci meče jsou potom plasticky
vyobrazeny symboly hejtmanské
moci - spravedlnost (justitia) jako
symbol moci soudní a zbraně a zbroj
jako symbol moci vojenské. Čepel
meče je ocelová se zlatou rytou výzdobou. Meč byl v rodině Rottalů a po
jejich vymření po meči i jejich dědiců
v ženské linii velmi vážen a uctíván.
Hrabata Erdödyové jej v roce 1809
vykoupili jako jediný rodinný stříbrný
klenot z konfiskace rakouským erárem (v té době napoleonských válek
byly rekvírovány všechny stříbrné
předměty). Ani v pozdějších dobách,
kdy se majitelé holešovského zámku
dostávali do vážných finančních problémů a prodávali řadu hodnotných
předmětů z jeho inventáře, nikdy
se meč přes jeho vysokou hodnotu
a samozřejmě i cenu nepokusili proPro krále a lid
Pochva meče je dřevěná, pota- dat či nabídnout k prodeji.
žená tmavě červenou sametovou
textilií. Na obou koncích je opatřena
stříbrným kováním. Zde jsou umístěny mistrovsky zpracované erby
- císaře Svaté říše římské, který Jana
z Rottalu moravským zemským hejtmanem jmenoval (říšský dvojhlavý
orel), symbol Moravy (korunovaná
šachovaná orlice) a také erb Rottalů. Nápisová strana nese v kartuších
hesla PIETATE ET IVSTITIA (Zbožně
a spravedlivě) a PRO REGE ET GREGE
(Pro krále a lid), které symbolizují dobové principy „dobré správy“. Zvláště
druhý pak odkazuje na postavení
zemského hejtmana jako zástupce
panovníka i zemských stavů.
Spodní část pochvy nese na heraldické straně erb Rottalů s korunou
(symbolizující nepochybně hraběcí
stav, do kterého byl Jan z Rottalu
povýšen společně s bratrem v roce
1642). Nápisová kartuš na druhé straně pochvy obsahuje Rottalovy tituly
a údaje o jeho statcích: IOANNES /
S. R. I. COMES DE / ROTHAL DOM. IN
NEI/PEIDL CAST. QVASSITZ / TLVMAT.

Jan z Rottalu „vyženil“ kvasické panství
Meč má samozřejmě obrovský význam také pro naše městečko, které
v té době vlastnil Jan z Rottalu. Ten
po smrti svých rodičů přebírá napajedelské panství a již v roce 1626 se
oženil s vdovou Alinou Bruntálskou
z Vrbna, sousedkou a zároveň majitelkou kvasického panství. Hned po
sňatku ho Alina přijala jako spolumajitele Kvasic a mladý baron se od
té doby tituloval jako Jan z Rottalu
na Napajedlích a hradě Kvasicích.
V roce 1636 se pak ujal plného vlastnictví manželčiných Kvasic, kde rád
přebýval, a kterým dával přednost
před neútulným sídelním místem

v Napajedlích. Svědčí o tom hlavně
spousta korenspondence a smluv
sepsaných právě na hradě v Kvasicích. Nezůstalo ale jen u Kvasic
a Rottal dál rozšiřoval své majetky
o panství Tlumačov (1638), Veselí
(1647), Otrokovice (1649) a panství
Holešov, Bystřice s Prusinovicemi
zakoupené v prosinci 1650.
O Janu Rottalovi a jeho rodu původem ze Štýrska by se dala napsat
jedna samostatná publikace, tento
významný moravský šlechtic zemřel
19. prosince 1674 ve Vídni. Hejtmanský meč se tak stává další významnou památkou na tohoto majitele
kvasického panství.
text. Petr Klapil
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STAROUSEDLÉ KVASICKÉ RODY
Na stránkách Kvasických novin vás budu v několika dílech
provázet historií starých rodů
usedlých nebo také žijících
v Kvasicích. V našem městečku
žije mnoho rodin a některé mají
své kořeny spjaty s Kvasicemi
až do 16. nebo 17. století. Městečko se postupem času měnilo,
vzhled, ráz i tvar utvářeli právě
obyvatelé, kteří se podíleli na
jeho samotné historii. Kolik zde
žilo obyvatel ve středověku, to
znamená ve 14. a 15. století, se
nedá přesně zjistit, ani to, jak se
jmenovali. Známe pouze několik jmen majitelů svobodných
dvorů a gruntů, kteří je v 16. století kupovali nebo prodávali.

cemi byla zčásti vyhubená. Mnoho
lidí uteklo kvůli víře a další zemřeli
z velké části mečem, ohněm, hladem a morem. Zlomový rok 1643
a dobývání nedaleké Kroměříže
Švédy zapříčinil, že se Kvasice ocitly
na pokraji své zkázy. Zemský sněm
v tom roce označil zcela zničený
kvasický statek za úplně zkažený.
V takové zbědovanosti moravské
země si vymohl Jan Rottal (šlechtic,
o kterém je psáno v článku v tomto
čísle) na císaři Ferdinandovi III. povolení k osazení zpustošených, vypálených a opuštěných vesnic rebelnými Valachy. Jimi osadil polopusté
Kvasice, Bělov, Lubnou a Kostelany,
z popela téměř povstala i Nová Ves
(Nová Dědina). Zakládal nové osady
také na Napajedelsku, kterých bylo
V roce 1643 se Kvasice ocitly celkem šest, mezi nimi i nedaleká
na hranici zkázy
Žlutava nebo Halenkovice.
Na vývoji a osídlení Kvasic, stejně
tak jako na okolních městech a vesMnoho nových obyvatel přinicích, se hodně podepsaly události šlo z Valašska
z první poloviny 17. století. TřicetiRozprchlí sedláci z panství se zaletá válka a vpády švédských vojsk čali pomalu vracet na své usedlosti
měly na svědomí vylidnění a zkázu na zimu roku 1643, pak poněkud
mnoha vesnic. Morava trpící častými početněji teprve na jaře v roce 1644.
průchody vojsk a válečnými rekvisiZkáza Kvasic byla tak veliká, že

ještě v roce 1667 mělo celé panství
osedlých domů jen 104, lhotních 42
a úplně pustých 94.
Nové osídlování polopustých
Kvasic novými obyvateli, jenž byli
převážně z Valašska, mělo velký vliv
na utváření nových rodů. Ty s sebou přinášely nejen nové jméno,
ale i kulturu a zvyky. V Kvasicích se
nám vzácně dochovala matrika narozených, oddaných a zemřelých
z let 1656 až 1694. Je pečlivě vedená a dává nám tak hodnotný obraz
složení obyvatel i jejich jmen přímo
v našem městečku. Samozřejmě že
výpis není ucelený, je omezen pouze na narození, oddavky a zemřelé
z té doby, takže všechna jména obyvatel z té doby se nedá přesně určit. Zde je výčet několika jmen z let
1656 až 1660, jsou uvedena v jejich
původní podobě:
Václav Kaczalyk, Jan Kožuškuv,
Jiří Navrátil, Ondřej Herdlyčzka,
Matěj Gurzyků, Duchek Moczleis,
Václav Francek, Václav Kožušník, Jiří
Cžechu, Matěj Kolarz, Lukáš Chytry,
Václav Oharek, Václav Lokaj, Mikuláš
Moravek, Tomáš Pastyrz, Jan Svatoš
bednář, Jakub Doležálek, Jiří Pro-

FINANČNÍ PODPORA SPOLKŮM PRO ROK 2018
1. Český svaz včelařů Kvasice, z.s.
2. FC Kvasice, z.s.
3. Klub vojáků v záloze
4. Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kvasice
5. Myslivecký spolek Kvasice
6. Sportovní klub Kvasice
7. Tělocvičná jednota Sokol Kvasice
8. Vodácký klub Kvasice z.s.
9. Kotvy Kvasice, z.s.
10. ZO Českého zahrádkářského svazu
11. Charita Kroměříž
12. Rodinné centrum Kalíšek
13. Hospic na Svatém Kopečku
14. Naděje, pobočka Otrokovice
15. Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
16. Středisko ranné péče SPRP Olomouc
17. Sociální služby Uh.Hrad., p.o. (Parková 21)
18. Sociální služby Uh.Hrad.,p.o. (Cukrovar 304)
19. Sociální služby města Kroměříže, p.o.
20. Náboženská obec Církve českosl.husit.v Kvasicích
21. Římskokatolická farnost Kvasice
22. SDH Kvasice
CELKEM
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15 000 Kč
290 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
7 500 Kč
30 000 Kč
32 000 Kč
40 000 Kč
3 000 Kč
50 000 Kč
20 000 Kč
0 Kč
10 000 Kč
15 600 Kč
7 500 Kč
17 500 Kč
32 000 Kč
81 360 Kč
10 000 Kč
65 000 Kč
25 000 Kč
811 460 Kč

Jan Rottal
cházka sládek kvasický, Maryna Stará šenkýřka z Kvasic, Anna Kovářka,
Anna Čížková, Vávra Zahradník,
Andreas Hudecz, Apolonie Marková, Václav Rzeznik, Jan Kaczalyk,
Jiří Khadurzyk, Anna Hrzebiczkova,
Pavel Spaczek, Jiřík Przyhoda mlynář, Martin Jurzyků, Matuš Vdolský,
Jan Kozusek, Jan Sterba, Tomáš Vyskoczyl zámečník, Tomáš Borzynsky
písař důchodní z hradu kvasického,
Jan Kravak ze dvora, Ludmila Czapeczková, Jan Žebrák, Jiří Mihal, Matěj Kalyna kolář, Václav Lokaj, Valentin Legasek, Tomáš Polášek, Jakub
Jelínek šenkýř kvasický, Jan Kryštof
Neyman, Jiřík Svab, Mikuláš Tomáškuv, Matuš Polachu, Pavel Chadalyk,
Martin Mikolášek, Vítek Polkovský,
Šimon Sutoris, Václav Vaczula, Jakub
Zelynka šenkýř kvasický, Jan Kuczerzyk, Václav Zaoral, Václav Drsczák,
Jiřík Mihalýk, Matuš Kovarz, Tomáš
Veselý, Jiří Czymbalyk, Pavel Dostal
mlynář, Jiří Cimbálník, Matuš Pastyrz,
Ondřej Duchka, Jakub Doležálek.
Jak je vidět, tak matrika nám podává cenné informace nejen o složení
obyvatel v Kvasicích, ale také jsou
v ní u několika jmen uvedena vzácně i řemesla. V zápisech oddaných
z let 1656 až 1660 lze vyčíst i odkud
někteří noví osídlenci přišli, a potvrzuje se tak teorie osídlení Kvasic Valachy. Například Vít Spalda z dědiny
Rožnova, Matěj Kokotík z Napajedel,
Jan Maryanek ze Slezska, Jan Proksů
ze Zašové Jiří Czymbalyk ze Zubří.
O původu rodů a příjmení lze hodně
vyčíst i z jeho podoby a lze tak odvodit, že mnoho příjmení je původu
valašského. Tolik k prvnímu dílu putování za historií starých kvasických
rodů.
text. Petr Klapil
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OSUDOVÉ OSMIČKY V ČESKÝCH DĚJINÁCH
Jedním z významných letopočtů s osmičkou je rok 1848.
Revoluční vlna, která se šířila
z Paříže západní i střední Evropou, zachvátila i podunajské soustátí. Chtěla odstranit
přežívající pořádky s výsadami panovníků, šlechty i armády a prosadit ústavní změny,
které by zaručovaly základní
občanská práva a sounáležitost národů, což prosadit na
území habsburské monarchie
nebylo jednoduché. O svá
práva se totiž hlásily i národy
postrádající tehdy politickou
svébytnost, mezi nimi i Češi.
Jednou z významných událostí
byl Ústavodárný sněm ve Vídni
a Kroměříži, kterému předcházely bouřlivé události v celé
monarchii.
Poslanci říšského sněmu
chtěli demokratické principy
Praha se politicky probudila
v roce 1848 souběžně s Vídní. V
Praze se první velké politické shromáždění konalo 11. března, ve Vídni 13. března. Pražské červnové povstání bylo pod vedením generála
Alfreda Windischgrätze sice potlačeno, ale události se tím nezastavily. Ve Vídni skončil Metternichův
režim a nabízela se otázka nového
uspořádání rakouské monarchie.
Přestože císař Ferdinand I. (V.)
Dobrotivý (pátý jako uherský
a český král a poslední korunovaný
český král) slíbil zavedení konstituce, byla 25. dubna vydána Pillersdorfova ústava, oktrojovaná tj.
svrchu sestavená a nedemokratická. Panovník ji vydal jako prozatímní do doby nové ústavy schválené
říšským sněmem. Po druhém květnovém povstání císař opustil Vídeň
a nachází azyl v Innsbrucku.
Vídeň se počátkem léta 1848
stala městem, k němuž upírala
pozornost celá Evropa. Proběhly
volby do říšského sněmu a první
poslanci se scházeli v areálu vídeňského hradu již 10. července
1848. I přes názorové a národností
rozdíly většina z nich přišla se snahou vytvořit novou koncepci vlády
na demokratických principech.

Jednání říšského sněmu bylo slavnostně zahájeno 22. července.
Vůdčí osobností českých poslanců
byl historik František Palacký. Jako
dobrý politik a znamenitý řečník
se projevil na sněmu semilský rodák, právník a poslanec za Železný
Brod, třicetiletý František Ladislav
Rieger nejen s obhajobou prvního
paragrafu občanských práv, jenž
zněl: Veškerá moc ve státě vychází z lidu. Za Humpolec kandidoval
sedmadvacetiletý Karel Havlíček,
který dal brzy najevo, že psané
slovo je mu bližší než řečnění na
tribuně, a sám časem odstoupil.
Josef K. Tyl zpracoval v té době
dvě divadelní hry. Velkou pozornost vzbudil pětadvacetiletý poslanec za slezský Benešov, rodák
z Úvalna u Krnova, Hans Kudlich,
s návrhem na zrušení poddanství. Horlivým podporovatelem
za zrušení roboty a poddanství se
stal František Brauner, poslanec za
třeštický kraj. Po mnohých interpelacích byl 7. září 1848 zákon o zrušení poddanství a roboty schválen
i se souhlasem panovníka, který ho
o dva později podepsal. I kdyby se
po přijetí tohoto zákona sněm již
rozešel a nepokračoval v jednání,
zapsal by se již touto převratnou
událostí do dějin. Poslanci se zabývali i otázkou zrušení trestu smrti.
Za zmínku stojí, že pouze jednou
byla obsazena dynastická lóže třemi princi, mezi nimi potomní císař
František Josef.

(sjednocení) a postoj Maďarů.
Proti Uhrám bylo zahájeno 11. září
1848 vojenské tažení, které bylo
za pomocí Ruska 13. srpna 1849
potlačeno u Világose. Ferdinand 2.
prosince abdikoval a předal vládu
svému osmnáctiletému synovci
Františku Josefovi I. Byl to konzervativec, odvolával se, že on nic
neslíbil, a znovu nastolil systém
vedoucí k absolutismu a nechal 7.
března 1849 obsadit kroměřížský
zámek vojskem.
Když přicházeli poslanci ve středu 7. března 1849 za hojné pozornosti publika – ve městě se konal
právě výroční trh – k zámku, mohli
si na vratech přečíst nově vydaný
císařský manifest s datem 4. března 1849, v němž stálo, že vzhledem
k vážnosti situace musí být sněm
jako zbytečný rozpuštěn. Místa poslanců byla obsazena dvěma prapory vojáků. Poslanci pochopili, že
jakýkoliv důraznější odpor nemá
naději na úspěch. Panovník vydal
novou ústavu rovněž s datem 4.
března, nazvanou Stadionovu,
a ve smyslu hesla VIRIBUS UNITIS
(Spojenými silami) vyzýval všechny ke spolupráci pro klid a blaho
v monarchii. Ta nenabyla platnosti
v plném rozsahu. V roce 1851 byla
zrušena silvestrovskými patenty,
vznik nového absolutismu v čele
s ministrem vnitra - Alexandrem
Bachem.

Ústavodárný sněm ve Vídni
a Kroměříži 1848/49 se zaslouPoslanci věděli, že odporem žil o lidstvo
ničeho nedosáhnou
Z vlastní vůle a rozhodnutí se
Po vypuknutí povstání v říjnu sešli zástupci lidu jednotlivých
se panovník se sídelním městem zemí, aby diskutovali o principech
rozloučil a odjel se svým doprovo- vzájemného soužití a veřejných
dem do Olomouce. Zřejmě už teh- věcí. Přestože vykonali mnohé
dy tušil, že se do Vídně jako císař s úsilím o proměnu tehdejší sponevrátí, a v Olomouci bylo 22. října lečnosti, neuspěli, nebyla k tomu
1848 dohodnuto přemístění sně- ještě vhodná doba. Potvrdila se tak
mu z neklidné Vídně do Kroměří- slova význačného německého pože. Podle původního císařského litika Otty von Bismarcka, že účinrozhodnutí měl sněm pokračovat nější než rokování je dobytí moci
v zasedání v Kroměříži již 15. listo- železem a krví.
padu, ale protože nebylo možno
Zajímavý je i pohled na sněm
zařídit vše potřebné, bylo datum z ekonomického hlediska. Podle
odloženo na 22. listopadu 1848.
úředních statistik tvořily celkové
Do událostí v Rakousku význam- náklady 457 042 zlatých, nebyla to
ně zasáhly i revoluce Německa suma malá, ale ze státních výdajů

šlo pouze o 0,25% a byla to suma
téměř 350x nižší než výdaje na
armádu- celý sněm stál přibližně
tolik jako rakouská vojska jeden
jediný den!
Tématikou říšského sněmu se
zabýval spisovatel Jindřich Spáčil,
a to v titulech Kroměřížských sněm
1848-1849 (1933), Veškerá moc vychází z lidu. Kronika Kroměřížského
sněmu 1848-1849 (1948), Kroměřížský Slovanský sjezd 1848(1948),
Lásky a rebelie (1961).
Cituji z knihy Lásky a rebelie, kde
je zmínka i o poměrech v Kvasicích:
Revoluce je jako vítr. Přijde, ať
chceš nebo nechceš, když je toho
třeba. Rovnost, volnost, bratrství,
to heslo padlo už bezmála před
šedesáti lety ve Francii. Dám-li
dohromady všecko, co kolem nás
bouří a proudí, jsem přesvědčen,
že brzy začnu stavět v Kvasicích
cukrovou várnu. (slova F. Urbánka,
pozdějšího spolumajitele cukrovaru v Kvasicích).
Za těch tíživých poměrů nezůstaly hraběcí dámy v Kvasicích
o hodinu déle. Odjely do Vídně
v týž den, co byl pohřben hrabě
Arnošt. Bylo to 12. března 1848. Ve
Vídni, když odjížděly kočárem ze
Severního nádraží, se dozvěděly
o napjaté situaci, v níž prý císař povolil stavům, aby se jejich zástupcové ze všech dědičných zemí sešli
na zvláštním shromáždění a rokovali o věcech, které toho okamžitě vyžadují. Před druhou hodinou
ranní se obě dámy na strážnici císařského hradu dočkaly komořího
hraběte Thuna. Teď přijde k slovu
vídeňská ulice. Moje dámy, jsem
přesvědčen, že je třeba se vzdálit
rychle z Vídně, hned teď, první příležitostí po železné dráze. Zítra by
mohlo být pozdě. Počkejte zatím
na mé zprávy v Kvasicích. Doufám,
že na Moravu, mezi dobrý selský
lid vlny, revoluce nedosáhnou.“ (Ty
dvě dámy byly hraběnka Karolina
Lambergová a její dcera Leopoldina, provdaná za hraběte Friedricha
von Thuna.)
text: Květa Koutňáková
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UMĚLECKOHISTORICKÝ OLTÁŘ Z HŘBITOVNÍHO KOSTELA
SE VRACÍ NA SVÉ PŮVODNÍ MÍSTO
Po bitvě na Bílé hoře v roce
1620, v níž stavovská vojska
utrpěla porážku, a třicetileté
válce, kterou ukončil vestfálský
mír v roce 1648, se lidem dobře
nežilo. Válka přinesla českým
zemím duchovní i hmotné škody. Nastalo období hospodářského útlumu a strádání způsobené prudkým úbytkem
obyvatelstva (až o 30 procent).
Smrt nacházela své oběti nejen
na bojištích. Lidé umírali i v důsledku epidemií (mor, tyfus, černé neštovice, úplavice) a hladu.
Panství za přestup ke katolické církvi
Také v Kvasicích byla polovina
domů pustých, pole a role zanedbaná, neobdělaná. Majitel kvasického panství Jiří st. Bruntálský z Vrbna
(Kvasice koupil v roce 1614) byl
za účast na stavovském povstání
a poselstvo vítajícího zimního krále
Fridricha Falckého vězněn v Brně
na Špilberku, kde zemřel, a jeho
statky byly konfiskovány.
V Kvasicích zůstala po něm vdova Alina (Helena) se čtyřmi sirotky.
Její pozice byla neutěšená, ale netrvala dlouho. V roce 1625 jí císař
Ferdinad II. kvasické panství vrátil
(kromě toho vlastnila dům v Brně)
s podmínkou konverze ke katolické církvi včetně dětí. A tak oba
její synové vstoupili do semináře a stali se knězi. Jeden z nich to
dotáhl na rektora jezuitské koleje
v Nise. V roce 1626 se vdova vdává

za svého mladého napajedelského
souseda Jana Rottala. Pro Alinu to
bylo získání určité stability, pro Jana
spojení dvou panství v jeden celek.
Rottal podnikl vše, aby zpustlé
kraje osídlil a zvelebil. Také učinil
potřebné kroky k rekatolizaci svého
panství. Po 65 letech obsadil kostel
na hřbitově katolickým farářem,
nebylo to snadné, neboť kněží bylo
v té době nedostatek. Jan Florian
Gurski byl polské národnosti. I dnes
ve farnostech působí mnoho polských kněží, protože domácí rezervy nestačí pokrýt potřebnou kapacitu, a to včetně kvasické farnosti.
Za jejich obětavou službu jim patří
uznání a dík.
Pro kostel na hřbitově (tehdy farní) nechal Rottal zhotovit v roce
1626 hlavní oltář, který byl instalován pravděpodobně podle písemných záznamů v roce 1630. Vyjádřil
tím nejen loajálnost k církvi a panovníkovi, ale i své bohatství a především spojenectví dvou významných rodů Rottalů a Bruntálských
z Vrbna, což dokladují po obou
stranách oltáře jejich erby.
Jak idylické pro oba rody, ale bylo
manželství Aliny a Rottala šťastné?
Rottal se ženil v 21 letech, měl před
sebou slibnou kariéru, získal řadu
postů a vehementně rozšířil své
statky a upevnil moc. Alina již žena
ve zralém věku, vdova se čtyřmi
dětmi, přesto však mu ještě porodila dceru Eleonoru. Její smrt je
pro historiky záhadou. Dokonce se
uvažuje o tragickém pádu z věže.

Jedna z verzí je, že jí k tomu dopomohl její manžel, zda to byl úmysl
nebo nešťastná náhoda jsou dnes
jen spekulace. Událost se měla
stát na zámku v Holešově, a jelikož
měla Alina na sobě modré šaty,
straší tam modrá paní. Holešovský
zámek začal Rottal budovat údajně
až po její smrti. A tak v kvasickém
podání duše svržené šlechtičny
ze zámecké kvasické věže dlouho
bloudila kolem zámku, než nalezla
vytoužený klid. Doloženo je, že se
Rottal oženil v roce 1652 podruhé.
Toto manželství bylo krátké, žena
mu brzy zemřela. Přežil i smrt své
jediné dcery. Zemřel ve Vídni 19.
prosince 1674, ve věku 69 let.
Oltář se vrací do hřbitovního
kostela
Umělecký sloh v období přechodu od renesance k baroku (rozhraní
16. a 17. století) se označuje jako
manýrismus. Zdůrazňoval přejemnělý vkus s pomíjivou okázalostí
vnějšího přepychu, duchovní usebrání s individuálním prožitkem.
Vyjadřoval tak myšlenku dualismu,
tohoto přechodného stylu, spojovacího článku mezi manýrismem
a barokem. Pro baroko byl manýrismus výchozím bodem, jenž se
snažil o dokonalé napodobení slavných antických vzorů. Malíř Zdeněk
Kudělka (1921-1992) se o dílech
vzniklých mezi 1620 - 1650 vyjádřil
jako o protobarokním manýrismu.
Baroko vyjadřuje citlivost, povznesenost k Bohu, směřování k věčnos-

ti. A do tohoto uměleckohistorického období můžeme zařadit oltář
v hřbitovním kostele.
Oltář je vyřezávaný ze dřeva, polychromovaný se zlacenými prvky
a dekorem. Na hlavicích sloupů
jsou umístěny dřevěné erby. Kříž
v červeném poli patří rodu Rottalů, šest lilií v modrém poli Bruntálským z Vrbna. Zlatý rám je bohatě
vyřezávaný s volutami a paprsky
se znakem MARIA. V análech jsem
se dočetla, že na oltáři byl obraz
Panny Marie. Současný obraz Nanebevzetí Panny Marie s dvanácti
vzhlížejícími apoštoly, uprostřed se
Svatým Janem, je olejomalba dle
uměleckohistorického průzkumu
z 18. století. Je zaznamenáno, že
v roce 1867 došlo k přestavbě kostela, a to včetně interiéru. V té době
zde mohl být vsazen i nový obraz,
respektive motiv. Pro tuto hypotézu svědčí i rok 1867 uvedený u obrazu v jednom inventárním soupisu
majetku kostela v kolonce „datum
pořízení“. Jisté však je, že unikátní
dílo, nejen Moravy a Čech, ale také
ve střední Evropě se nachází v našem malebném městečku a stojí za
zhlédnutí.
Chtěla jsem tímto článkem přiblížit dobu a osudy lidí kolem vzniku umělecky i historicky ceněné
památky, která se po rekonstrukci
vrací na původní místo hřbitovního
kostela v Kvasicích.
text: Květa Koutňáková

ZA PROFESOREM FRANTIŠKEM TACLEM
Učitel, filolog a překladatel František Tacl se narodil 18. února 1843
v Kvasicích na Hané v domě číslo
41. Po ukončení gymnaziálních
studií v Kroměříži odešel do Vídně
a studoval tam klasickou filologii.
Letos si připomínáme 175 let od
jeho narození.
Pedagogická kariéra kvasického
rodáka Františka Tacla započala
v ukrajinském Charkově. Avšak po
šestiletém působení mimo vlast
se ze zdravotních důvodů vrátil
zpět, v roce 1877 dosáhl aprobace
z klasické filologie pro nižší gym-

10

názia v Praze a o dva roky později
ve Vídni z češtiny pro vyšší střední
školy. Působil na německém gymnáziu v Uničově (1877-1878) a před
tím, než strávil svojí pedagogickou
činností dvě desítky let v Brně, se
věnoval svým svěřencům na nižším
německém gymnáziu ve Strážnici
(1878-1881), které v roku 1884 pro
nedostatek žáků zaniklo.
Byl považován za znamenitého
odborníka v jazykovém vyučování,
Taclovy hodiny českého jazyka se
stávaly zdrojem poučení i zajímavých podnětů studentům, neboť

dokázal v duších svých svěřenců
vyvolat zanícení pro studium - též
vyučoval latinu a krasopis. Ačkoliv
se snažil najít nejvhodnější metody
pro vyučování cizím jazykům, jmenovitě ruského a německého, dbal
nejen o čistotu jazyka mateřského,
ale přihlížel i k lidovým nářečím,
zvláště moravským. Výklad k učení
o čárce, středníku, dvojtečce a jiné
zveřejnil v práci: „Příklady k nauce
o dělidlech ukázce frazeologie Bartošovy skladby“, která vyšla v Brně
v roce 1889. O Taclově náklonnosti k ruskému jazyku svědčí jednak

jeho četné překlady drobnější
ruské beletrie, jednak vřelý zájem
o Rusko, který projevoval až do své
smrti v roce1920.
Profesor Tacl se vyznačoval nejen
svou neumdlévající láskou k těžkému učitelskému povolání, ale díky
své svědomitosti, mravenčí píli
a houževnatosti podněcoval svým
příkladem uznávaného odborníka
tehdejší školní dospívající mládež
k tvořivému nadšení.
text: Antonín Hampl

volný čas
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KVASIČTÍ VODÁCI ODEMKLI MORAVU
Krásné sobotní odpoledne u řeky
strávili 7. dubna místní vodáci
a ostatní návštěvníci a příznivci vodáctví při odemykání řeky Moravy
v Kvasicích. Ani letos nechyběl vodník Čanda, kterého přišlo přivítat
spoustu dětí. Vodník Čanda se přivítal s vodáky, pronesl pár slov, ponořil
klíč do vody a otočením klíče řeku
odemknul. Vodákům tak začalo šestiměsíční propůjčení zlatého klíče
a právo na užívání řeky. Následovalo
přivítání s dětmi, nekončící focení
s vodníkem, a když rozdal poslední
lízátko, rozloučil se se všemi, kteří
ho přišli přivítat, a pokračoval dál po

proudu řeky….
Klubovna vodácké loděnice po
zbytek dne poskytla zázemí pro klubovou a přátelskou sešlost.
Aby letošní vodácký rok byl zase
vydařený jako ty předešlé, přejeme
vodákům Vodáckého klubu Kvasice
hodně štěstí v jejich aktivitách, klidné vlny a sílu v pádlech.
Členové Vodáckého klubu Kvasice
děkují svým přátelům a příznivcům
za vaši podporu a těší se na další
shledání při vodáckých akcích.
text a foto: Zuzana Kahajová

KOTVY KVASICE REPREZENTOVALY ZÁKLADNÍ ŠKOLU
S příchodem teplého počasí se
opět rozjela i sezóna dračích lodí.
První závody tohoto roku jsme absolvovali v Kroměříži na Bagráku,
kde se na začátku května konaly
vůbec poprvé závody malých desetimístných dračích lodí – Plastika malý drak Kroměříž. Pátek začal

školským pohárem, kterého se zúčastnila mladší posádka Kotev. Ta reprezentovala Základní školu Kvasice
a vybojovala krásné 2. místo v kategorii 8. a 9. třída. Podpořit nás přišli
nejen někteří z rodičů, ale i pan ředitel František Látal. S mladšími dětmi
se letos zúčastníme ještě několika

dalších závodů.
V sobotu proběhly hlavní závody.
Velmi větrné počasí panovalo po
celý den a komplikovalo především
starty jednotlivých rozjížděk. I přesto všude vládla skvělá atmosféra.
V kategorii sport, do které jsme letos
přestoupili, se nám podařilo získat 1.

místo na délce 200 metrů.
Na léto připravujeme pro děti
z našeho kroužku putovní vodácký
tábor – tentokrát budeme splouvat
řeku Moravu. Už se moc těšíme.
Přejeme všem krásné nadcházející
léto plné sluníčka a pohody.
text: Kateřina Kahajová

OKOLO MORAVY JSME SESBÍRALI 29 PYTLŮ ODPADKŮ
Na poslední březnový pátek
jsme si naplánovali s dětmi z vodáckého kroužku velký úklid. Neprali jsme záclony, ani jsme nemyli okna. Popadli jsme rukavice
a pytle na odpad a dali se do úklidu obou břehů Moravy a zámeckého parku. Vyčistili jsme pravý
i levý břeh řeky od mostu až k pálenici. Celkem jsme naplnili 29
pytlů odpadky všeho druhu. Do

brigády se zapojili i někteří rodiče
dětí z kroužku, za což jim patří dík.
Po dobře odvedené práci jsme se
odměnili velkými lentilkami, které
jsme dostali jako sponzorský dar
od firmy Nestlé, a také jsme letos
poprvé zapálili táborák a opekli si
buřty.
text: Kateřina Kahajová
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VZNIKLA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA HANÁČEK
Sociální služby města Kroměříže
zřídily od 1. ledna novou službu.
Sociálně terapeutické díly Hanáček
jsou ambulantní službou sociální
prevence určenou pro osoby s lehkým až středně těžkým mentálním
postižením od 18 do 64 let. V díl-

nách se uživatelé věnují pracovní
terapii (výrobě koberečků, přáníček,
odznaků, malbě na textil, výrobě
dekorativní keramiky, nácviku vaření, pečení, praní, žehlení, úklidu
a podobně) a nácviku sociálních dovedností, které jim pomáhají získat

a rozvíjet pracovní návyky a zvýšit
míru soběstačnosti. Dílny se nacházejí v prostorách Domova pro osoby
se zdravotním postižením Barborka, Karla Čapka 3333/2, v Kroměříži.
V provozu ve všední dny od 7 do 15
hodin. Ze zákona jsou dílny posky-

továny zdarma. Jejich financování
zajišťuje Zlínský kraj prostřednictvím
Evropského operačního programu
Zaměstnanost a rozpočtu Zlínského
kraje.
Více informací a žádost naleznete na:
www.sskm.cz nebo tel. 573 509 556.

učí trpělivosti, zlepšuje svou motoriku a poznává nové lidi. Jeden z našich klientů od nedávna navštěvuje
kavárnu v Otrokovicích, kde Naděje
umožňuje osobám se zdravotním
postižením naučit se připravovat
kávu, obsluhovat zákazníky a zlepšovat se v komunikaci. Co nevidět do
kavárny bude dojíždět další z našich
klientů. Máme ze všech nesmírnou
radost, protože za nimi vidíme velký
kus práce. Osamostatnili se, jsou si
jistější a cítí se šťastní pokaždé, když
se jim něco povede. Za další úspěch
považujeme přípravu a poté odchod
dvou klientů do sociální služby typu
Chráněné bydlení v Otrokovicích. Žijí
spolu v bytě, kde mají své soukromí a jsou jim poskytovány sociální
služby podle jejich individuálních
potřeb. Tito, již bývalí klienti, jsou zde
šťastní a využívají nových možností,

které jim život přináší.

CO BYLO, JE A BUDE V DOMOVĚ
První zasněžené období roku 2018
jsme trávili na zahradě nebo v pohodlí domova, zachumlaní pod dekou s horkým šálkem čaje či kávy.
Čerstvě nasněženého sněhu jsme si
všichni užili, stavěli jsme sněhuláky
a sjížděli kopce sněhu. Tento čas je
pro naše klienty vzácný, cítí se šťastně, protože jim evokuje čas Vánoc.
Moc jsme se nenadáli a ze zimy skočili rovnou do letních měsíců. Ty nám
značí naopak začátek spousty práce
na zahradě. Nasázeli jsme semínka
a sazeničky dýní, spoustu okrasných
květin a rajčata všech možných
odrůd. Roste nám zde velké množství máty, a proto uvažujeme v letních měsících o zchlazení pomocí
lahodného nápoje mojito. Pomalu,
ale jistě zametáme chodníčky, které
vedou okolo celého domova a zútulňujeme venkovní prostory na pří-

jemně strávené teplé dny a večery.
Ovšem největší událostí letošního
jara bylo nastěhování ovcí na naši
zahradu. Ovečkám náš pan provozář
se svými známými postavil výběh se
zastřešením, kde se mohou při nepříznivém počasí všechny schovat.
Už při sledování jejich příjezdu byli
klienti nadšení a velmi rádi se starají
o to, aby ovečky měly co pít a jíst.
Naši klienti se osamostatňují
Mezitím se tři ze současných dvaceti sedmi klientů průběžně připravují
na odchod do sociální služby typu
Chráněné bydlení na domově i v Sociálně terapeutické dílně v Otrokovicích, kterou provozuje Naděje. Učí
se stále novým věcem a ty naučené
zase upevňují. Od nového roku začal
další z našich klientů navštěvovat
Sociálně terapeutickou dílnu, kde se

Těšíme se na letní večery
A jaké aktivity čekají ostatní klienty? Během následujících měsíců
plánujeme výlet do ZOO Lešná ve
Zlíně, posezení u kávy s klienty z jiných zařízení, návštěvu kina (snad
i letního), dále pak hudební odpoledne, koncerty a jiné společenské
akce. Za pár dní napustíme bazén
a čeká nás nespočetně moc podvečerů, kdy budeme opékat špekáčky
a grilovat maso. V posledních dnech
jsme se s některými klienty připravovali na soutěž Nad oblaky, kam již
každoročně jezdíme. Klienti se zapojili v kategoriích foto, do výtvarného
a i pěveckého festivalu. Držte nám
všem palce a příště vám napíšu, jak
jsme dopadli.
text: Alena Skalíková

REALIZACE PROJEKTU V DOZP BARBORKA V KROMĚŘÍŽI
Sociální služby města Kroměříže,
příspěvková organizace realizují za
pomoci Evropského sociálního fondu
z Operačního programu Zaměstnanost projekt s názvem Příprava procesu transformace v DOZP Barborka
v Kroměříži. Projekt realizujeme v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka, a to od 1. 2. 2018 do
31.1. 2020.
Projekt je zaměřen na zpracování transformačního plánu pro jeho
uživatele. Řeší problematiku osob se
zdravotním postižením v pobytovém

zařízení s důrazem na klienty, jejichž
zdravotní stav, schopnosti a dovednosti nevyžadují nutně ústavní péči.
Chceme, aby v budoucnu mohli žít
s kvalitní podporou mimo DOZP a začlenit se do života komunity v prostředí, které bude maximálně umožňovat
a podporovat jejich soběstačnost.
Stěžejní aktivitou tvorby transformačního plánu bude zpracování
podkladových analýz prostředí zařízení, ale zejména definování potřeb
a možností samotných klientů. Pracovníci průběžně získají kvalitní zna-

losti prostřednictvím akreditovaného
vzdělání, čímž bude završen komplexní systém přípravy uživatelů k začlenění do komunity běžné populace.
Cílem transformace je zajistit pro
každého uživatele dané sociální služby ústavního charakteru podporu dle
jeho přání a potřeb takovým způsobem a v takovém prostředí, které je
běžné i pro ostatní lidi ve společnosti.
V centru změn je vždy člověk, který
potřebuje nějakou podporu či pomoc, je podporována jeho samostatnost a využití jeho potenciálu. Stejně

tak je podporována i jeho nezávislost
na sociální službě, zapojení do běžného dění ve společnosti, tedy využívání
běžných veřejných služeb, navazování formálních i neformálních vztahů,
zapojování do veřejných aktivit od
společenských akcí až po volby.
V průběhu realizace projektu bude
veřejnost informována o této tématice formou pořádání různých akcí,
propagací pomocí tištěných materiálů či webových stránek Sociálních služeb města Kroměříže (www.sskm.cz).

JARO NA ZÁMKU ANEB CO SE U NÁS UDÁLO NOVÉHO
S příchodem jara jsme se v Domově se zvláštním režimem v Kvasicích
pustili do budování. Naše klienty
čeká otevření nové jídelny v přízemí,
kde vznikne další prostor nejen ke
stolování, ale především pro společné
setkávání a zájmové aktivity. V rámci
vnitřních úprav také vznikne denní
místnost pro naše pečovatelky, které
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si určitě zaslouží klidné místo nejen
k administrativní práci, ale i krátkému odpočinku. Jejich práce je fyzicky
i psychicky velmi náročná a pro řádné
poskytování našich služeb naprosto
nezbytná. Myslím, že důstojné zázemí, na které již několik let čekají, je
dnes v podobných zařízeních samozřejmostí.

Stejně jako mnoho jiných zahrádek
i nás loni na podzim postihly housenky, které zničily krušpánkové keře.
Mimo běžnou jarní údržbu nás tak
čeká obnova živého plotu v zadní části zámecké zahrady. Zveme k návštěvě všechny milovníky pávů, protože
právě teď je jejich barevná krása na vrcholu. Možná se budou chtít pochlu-

bit právě vám a předvedou dokonalé
vějíře svých dlouhých ocasních per.
Naši klienti se stejně jako loni zúčastnili společného setkání v Domově se zvláštním režimem v Loučce,
kde se zapojili do pěvecké soutěže
Valašské Doremi. Všichni jsme si užili
krásné společné odpoledne v malebném prostředí Valašských kopců,

zpravodajství
mnozí z klientů se setkali s přáteli z jiných domovů a ještě jsme si dovezli
medaili za druhé místo. Všem, kteří se
na úspěchu podíleli, děkuji a gratuluji.
Co nás čeká v následujících měsících? Kromě kácení máje a pravi-
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delných aktivit v domově chystáme
hudební odpoledne pro veřejnost, na
které bych Vás všechny ráda pozvala
už nyní. Přesný termín upřesníme prostřednictvím místního rozhlasu. Díky
finanční podpoře Obecního úřadu

v Kvasicích i letos připravíme pro naše sluníčka i vláhy .
klienty tradiční výlet, tvořivou adventní dílnu či vystoupení kouzelníka.
text: Monika Vymazalová
Všem klientům, pracovníkům i kvasickým spoluobčanům přeji příjemný
konec jara a teplé léto s dostatkem

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V KVASICÍCH A V KROMĚŘÍŽI
Je tomu další rok, co zajišťuje Charitní pečovatelská služba Kroměříž
středisko také v Kvasicích. Obyvatelé
za to vděčí především obci Kvasice,
která službu podporuje finančně
prostřednictvím každoročních dotací
a zázemím v obci.
Charitní pečovatelská služba Kroměříž má momentálně dvě sociální
pracovnice, deset pečovatelek na
plný úvazek a čtyři pracovnice, které vypomáhají na základě dohody
o provedení práce. Tyto pracovnice
se střídají ve směnách tak, aby byl
každý den od pondělí do pátku zajištěn provoz střediska v Kvasicích a uži-

vatelé služby, kterých je v Kvasicích
nyní celkově devět, měli zajištěnou
péči. Často to bývá péče každodenní, u některých klientů jsme dokonce
i několikrát denně. Jedná se například
o pomoc s dovážkou jídla, podání
obědu, provádění hygien, doprovody
a další činnosti podle individuálních
potřeb a přání našich uživatelů.
Co se týká novinek, jednu z nejvýraznějších jsme zaznamenali v únoru.
Služba získala díky evropskému projektu pět nových aut. Celkově nám
tedy nyní slouží sedm vozidel (pro
sedm směn, které zajistí péče pro
zhruba 80 klientů) – pět nových aut

Škoda Citigo, „sociální auto“ Renault
Kangoo a zelená fábie, která byla pořízena díky příspěvku obce Kvasice,
která proto slouží primárně pro převoz pečovatelek za tamními klienty.
V posledních dnech se nám také
podařilo pořídit druhý komunikátor
tísně „Signál v tísni“ – jedná se o přístroj, který slouží pro zavolání rychlé
pomoci u seniora nebo zdravotně
postiženého člověka. Stisk tlačítka,
které má díky zařízení stále u sebe,
mu pak může například v případě, že
upadne, nebo se mu udělá špatně,
přivoláním pomoci zachránit život.
Jeden takový přístroj zakoupi-

la Charita Kroměříž již před dvěma
lety a nyní jej využívá jedna z našich
uživatelek v Kroměříži. Druhý ze zakoupených přístrojů jsme nedávno
instalovali dalšímu z našich klientů
ve vysokém věku. Výběr klienta, který má zařízení vypůjčeno, závisí na
posouzení jeho zdravotního stavu
a dalších podmínek (zda bydlí sám
a podobně).
Charitní pečovatelská služba je tu
pro Vás i v Kvasicích. Pokud potřebujete pomoci, poradit se, neváhejte
a kontaktujte nás na telefonních číslech: 731 462 662, 573 333 405.
text: Jana Rohanová

STŘEDISKO RANÉ PÉČE POMÁHÁ RODINÁM V NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
Na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého proběhl devátý
ročník odborného kazuistického
semináře specialistů v rané péči, organizovaný olomouckou pobočkou
Společnosti pro ranou péči.
Hlavním tématem oborového
setkání se letos stala „Práce s rodiči
v rámci služeb rané péče“, a to nejen
se zaměřením na zrakové vady. Program obsahoval prezentace a rozbory případových studií, které předsta-

vili jak poradci Společnosti pro ranou
péči, tak čestní hosté organizací pro
ranou péči dětí a rodin, jako je Jdeme autistům naproti, Slezská diakonie, středisko MATANA a Kolpingova
rodina Smečno. Dalšími zúčastněnými bylo Centrum pro dětský sluch
Tamtam, Slezská diakonie, středisko
SALOME a Středisko rané péče EDUCO Zlín. Kazuistikami provázely metodičky Petra Hálková a Lenka Koubková ze Společnosti pro ranou péči.

Základním rámcem služby je podpora vývoje dítěte a rodiny ze strany
odborného poradce. V přímé práci
s dítětem jde o zvyšování úrovně
jeho psychomotorického vývoje,
udržení současných funkcí a zajištění komfortu v domácí péči. Poradce
rané péče vytváří příležitosti, které
umožní rodině v nepříznivé sociální
situaci přístup ke všem službám poskytovaných veřejnosti a vychovat
dítě v domácím prostředí.

Seminář byl významně podpořen
z programu „Spolu do života“ z nadačního fondu AVAST, který podporuje rodiny pečující o dítě se zdravotním znevýhodněním. Cílem je, aby
rodiny měly včas přístup ke všem
potřebným informacím a službám
a mohly co nejdříve žít běžný rodinný život a svobodně o něm rozhodovat. V projektu jsou podporovány
aktivity, které rodiny na jejich cestě
provázejí a jsou jim oporou.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŮSOBÍ I V KVASICÍCH
Pečovatelská služba Kroměříž
vznikla v roce 2005 a působí na Kroměřížsku a v okolí a v Mikroregionu
Morkovsko a Tlumačově.
V roce 2010 převzala po Sociálních
službách Uherské Hradiště do péče
domov se seniory v ulici Komenského 848, Tlumačov, kde působí do

dnešní doby.
Od roku 2010 poskytuje péče seniorům, osobám se zdravotním postižením a jiným postižením v obci
Tlumačov, Machová, Kvasice, Kostelany a dalších, podle zájmu a potřeb
klientů.
Jak jsem uvedl, péče je poskyto-

vaná mimo jiné i v obci Kvasice. Na
rok 2018 si Pečovatelská služba Kroměříž požádala o dotaci na zajištění
úhrad spojených s poskytováním
péče a tato dotace byla schválena
ve výši 15 600 korun. Bude využita
zejména na dopravu ke klientům
z obce Tlumačov a Kroměříž ke klien-

tům v obci. Zájemci o poskytování
pečovatelské služby se mohou telefonicky informovat na telefonním
čísle 774 731 522 u ředitele společnosti, nebo e-mailu: pecovatelska1@
seznam.cz.
text: František Lančík

VÝTĚŽEK Z PRODEJE KABELEK PUTOVAL NA DOBROČINNÉ ÚČELY
V sobotu 19. května se uskutečnil
čtvrtý ročník Kabelkového veletrhu
v Kroměříži, který pořádá Naděje,
pobočka Otrokovice. Tento rok slaví
Naděje v Otrokovicích 25 let poskytování sociálních služeb pro lidi se zdravotním a kombinovaným postižením.
Kabelkový veletrh je součástí akce TOP
MÓDA, kterou organizuje agentura

Fatima.
V letošním roce jsme se setkali se
spoustou nových a zajímavých kabelek, které jsme posbírali na domluvených sběrných místech po celé
Kroměříži. V zámeckém prostoru, kde
se veletrh konal, mohlo být kolem
800 kabelek. Byly připraveny i odměny v podobě zdravého balíčku, které

nám sponzorsky poskytla společnost
Vitar. Návštěvníci chodili postupně
a díky nim jsme se tak mohli dostat na
uspokojivých vytěžených 8 750 korun.
Výtěžek jde pro klienty Naděje v Otrokovicích, konkrétně na renovaci bytů
chráněného bydlení. Veletrh přišel
podpořit i pan Jan Čenský. Velké díky
patří všem dobrovolníkům!

V rámci TOP MÓDY jsme se pak zúčastnili módní přehlídky, kde naši klienti z otrokovické Naděje dostali příležitost se projít v šatech ušitých přímo na
ně od návrhářů. Chůzi po mole zvládli
přirozeně a sklidili veliký potlesk. Děkujeme agentuře Fatima za umožnění
této nezapomenutelné příležitosti.
text: Kateřina Mičáková
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z matriky, ostatní

NAROZENÍ

Emma Čtvrtníčková, únor

Natálie Musilová, březen

Ondřej Stavinoha, duben

ÚMRTÍ, 15. 2. – 15. 5. 2018
Marie Kuchařová

Marie Sládková

Marie Podaná

Josef Brázdil

Jarmila Hejdová

Jiří Řezníček

Jan Strnad, květen

Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na věčnost spát.
Maminko zlatá, zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách.
Dne 1. července 2018 uplyne 10 let,
co nás navždy opustila paní

HANA TUMOVÁ.

Vojtěška Hrabicová

Děkujeme všem, co vzpomenou s námi.
Děti s rodinami

RYBÁŘI MOHOU STRÁVIT LOVEM VÍCE ČASU
V tomto období rybáři chystali rybochovné zařízení v Kvasicích, kde
proběhla jarní každoroční brigáda
a především odstranění padlé smuteční vrbky, která se zřítila do horního rybníka.

Dne 7. února 2018 vydalo Ministerstvo zemědělství vyhlášku
č.25/2018 Sb., kterou upravilo dlouho projednávanou a kritizovanou
dobu lovu tak, že je lov umožněn:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu,

červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22
hodin.
Což zcela určitě potěšilo řadu
všech rybářů, kteří si mohou užít

mnohem více času u vody.
V jarních měsících proběhnou na
rybochovném zařízení dětské rybářské závody, z těchto přineseme
zprávu v dalších článcích.
text: Petr Hopan

DĚTI V KNIHOVNĚ POZNÁVALY POHÁDKY
V měsíci březnu jsme se sešli
v knihovně, abychom si připomněli Velikonoce. Řekli jsme si, co je to
Boží hod velikonoční a Pondělí velikonoční. Vysvětlili jsme si pojmy jako
Pašijový týden a objasnili jsme si, jak

se nazývají jednotlivé dny tohoto
týdne a co znamenají. Pověděli jsme
si o tradici a lidových zvycích tohoto
svátku. Děti z mateřské školy opravovaly chyby v básničkách o zvířátkách. Pozorně poslouchaly bajky

O chvástavé rybě, Kojota a skunka
a O chamtivém psovi. A jako vždycky se těšily na hádanky, které hravě
uhodly. Potom si všechny poslechly
úryvky ze známých pohádek. Jejich
úkolem bylo zjistit název pohádky.

Přečetla jsem jim i veršovanou pohádku Stolek, oslík a hůl z knihy Jany
Štroblové. Děti jsou zdravě zvídavé
a paní učitelky z nich mají právem
radost.
text: Rita Králíková

STARŠÍ ŽÁCI JSOU NA PRVNÍM MÍSTĚ KRAJSKÉ SOUTĚŽE
Vážení sportovní přátelé,
rozběhla se nám jarní soutěžní
část. A mužstvo začalo výhrou 4:0
v Chropyni, potom prohrálo s Morkovicemi 1:2, vyhrálo s Boršicemi
5:1 a remizovalo v Hluku 1:1. Start
se povedl, bohužel vinou mnoha
zranění klíčových hráčů v dalších
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utkáních prohrálo s Luhačovicemi,
Baťovem a Bystřicí. Budeme doufat,
že do závěru sezony se alespoň část
hráčů uzdraví a krajský přebor zůstane ve Kvasicích i příští sezonu.
Béčko zatím odehrálo 7 utkání
s bilancí 3 výhry, 3 remízy a pouze
jedné porážky. Na jaře se tak posu-

nuje do horních pater tabulky.
Dorostu se zatím v jarní části moc
nedaří: s bilancí 2 výhry a 4 porážky je stále na nelichotivém posledním místě. Herní projev mužstva je
ovšem dobrý, a tak se určitě ještě
zlepší.
Největší radost nám ale momen-

tálně dělá v krajské soutěži mužstvo
starších žáků, které na jaře zatím vyhrálo všechny zápasy a je na prvním
místě. Mladší žáci zatím hráli dvě
utkání s bilancí jedna výhra a jedna
porážka.
text: Filip Klement

volný čas
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Z BAREVNÝCH KLUBÍČEK JSME TVOŘILI KUŘÁTKA
Tak jako každý se připravuje na
svátky jara, i kulturní komise se
připojila svým tvořením k těmto
krásným svátkům. V sobotu 24.
března se tentokrát sál sokolovny

proměnil ve výtvarnou dílnu. A co
se tentokrát vyrábělo? Barevná
klubíčka vlny se proměnila v kuřátka, králíčky, slepičky a kohoutky.
Kdo měl ještě chuť, mohl si vyrobit

dřevěného králíčka. Tentokrát se távání kuželů z pilin, slepování,
nás sešlo poskrovnu, protože první stříhání vznikly krásné velikonoční
jarní sluníčko lákalo k procházkám. dekorace.
Ale ten, kdo přišel, nelitoval. Ze zátext: Jana Koželová
bavného motání bambulek a omo-

MYSLIVOST JE PŘEDEVŠÍM O PÉČI O ZVĚŘ, UČÍME MLADÉ MYSLIVCE
Každé pondělí se na Myslivně
schází dětský myslivecký kroužek.
Řady malých i větších přátel přírody
a myslivosti se stále rozrůstají, a také
nám přibíhá krásných slunečných
dní, které můžeme strávit v přírodě.
Rozhodli jsme se tedy využít ředitelského volna ve škole a se staršími
dětmi jsme vyrazili na Tajný Jestřábí výlet. Za pomoci členů a adepta
našeho mysliveckého spolku jsme
s dětmi odjeli k motorestu Samota.
Tady jsme výlet zahájili nástupem,
kde jsme si pověděli, jak bude celý
den probíhat, a zopakovali jsme si
základní zásady pohybu v přírodě
a slušného chování. Protože ráno
bylo ještě chladné, tak jsme si u šálku čaje prohlédli všechny trofeje,
preparáty a dřevěné sochy zvěře,

které tento motorest zdobí. Celý den
jsme soutěžili ve dvou týmech a ten,
kdo se na začátku bedlivě díval, měl
výhodu při plnění některých úkolů.
Během cesty, kterou jsme zakončili
u penzionu Bunč, jsme poznávali
stromy, dozvěděli jsme se, co je to
Geocashing, nebo jak se orientovat podle turistických značek. U altánu pod Brdem jsme se od pana
revírníka dozvěděli, jak se bojuje
s kůrovcem, a také jsme jeho likvidací zachránili pár stromů. Po „obědě“
v podobě špekáčků v altánu jsme si
ukázali, jak páni lesníci měří výšku
a objem stromů a tipovali jsme stáří některých stromů okolo nás. Na
závěr výletu jsme si mohli prohlédnout jezevce, lišky a malá selátka
prasete divokého. Jako vzpomínku

na tento den si každý účastník odnesl diplom za poctivě ušlapaných
10 kilometrů, které nám vytvořila
maminka naší „jestřábice“ Katky
a tímto jí za ně děkujeme.
Měli jsme zajímavou besedu
Naši mladí myslivci již vědí, že myslivost není jen o lovu zvěře, ale hlavně o péči o zvěř a k tomu je třeba
zvěř dobře znát. Každý myslivec má
vědět, kde je jaké zvěři nejlépe a co
potřebuje, aby prosperovala. A protože je třeba znát i tu zvěř, která se
u nás v okolí nevyskytuje, tak nás přijeli navštívit pan Jiří Pecháček a paní
Milena Hamerská. Oba jsou myslivci
tělem i duší i přesto, že nevlastní
žádnou zbraň. Oba „loví“ fotoaparátem a kamerou. Díky jejich vášni pro

přírodu, zvěř, fotografii a video jsme
mohli vidět krásné záběry zajíce,
jelena, laně i koloucha, srnce nebo
také kamzíka. A právě kamzík a jeho
pobyt v Jeseníkách byl hlavním tématem setkání. Pan Pecháček je autorem knihy Kamzíci v Jeseníkách,
a tak jsme se od něj dozvěděli nejen
o historii kamzíků v Čechách a na
Moravě. Při sledování záběrů ze života kamzíků jsme zjistili, co si kamzík
rád dopřeje k jídlu nebo jak to dělá,
že nespadne ze skal. Při záběrech
skotačících mláďat jsme žasli nad
jejich výskoky do výšky a při jejich
skocích střemhlav ze skal nám tuhla krev v žilách. Beseda pro nás byla
velmi zajímavá a poučná a již se těšíme na některou z příštích návštěv.
text: Zbyněk Trvaj
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SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NA STŘELNICI
Co všechno čekalo na účastníky sobotního odpoledne na střelnici?
Tradiční disciplíny jako je střelba ze vzduchovky na terč, na figurky a hod
granátem. Nově jsme soutěž rozšířili o poznávání dopravních značek, ve
které děti prokázaly dobré znalosti a převážná většina z nich získala plný
počet bodů.
Oblíbené byly i zábavné soutěže, jako je skákání v pytli, hod na plechovky, házení míčků na cíl, skládání rozstříhaných obrázků, poznávání
stromů a živočichů. Za splnění těchto soutěží čekala děti sladká odměna.
Uskutečnily se i projížďky na motorovém člunu, které letošní slunečné

počasí dovolilo. Pro toho, kdo jízdu na člunu po řece Moravě vyzkoušel,
to byl nevšední krásný zážitek.
Program letos obohatili vojáci Armády České republiky a policejní ostrahy letiště Praha. Předvedli zásahový pyrotechnický oblek, přilby, neprůstřelné vesty. Děti si mohly vyzkoušet výcvikovou překážkovou dráhu
a střelbu z air-softových zbraní.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtyřech kategoriích - mladší
dívky, mladší chlapci, starší dívky a starší chlapci. Úspěšné závodníky neminula věcná odměna a diplom.
text: Zdeněk Zapletal

HRÁČI PEXESA ZAPLNILI SOKOLOVNU
Tak jako každý rok i letos jsme pro malé i velké uspořádali tolik oblíbený turnaj v pexesu. Sál sokolovny se začal opravdu na čas zaplňovat
prvními zájemci o hru a prezenční listina se začala hojně plnit ve všech
kategoriích. Pro soutěžící byly nachystány hrací stoly, které byly rozděleny
pro kategorie podle náročnosti hracích obrázků. Všichni soutěžící netrpělivě čekali na pokyn, kdy první rozlosovaní si mohli usednout k hracím
stolkům a pustit se do hry. A tak se plynule postupovalo, hráči se střídali
a postupně se probojovávali až do finále. Na každého soutěžícího se dostalo a každý si odnesl medaili a pamětní list. Nejlepší tři v každé kategorii
byli oceněni krásnými poháry a malou pozorností. Všichni máme radost
z toho, že zájem o tento turnaj je stále velký a těší nás, s jakým zápalem
a chutí se každý ze soutěžících pouští do hry a touží po vítězství.
text a foto: Jana Koželová
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Všem umístěným gratulujeme:
kategorie 0-7 let
1. Jan Švec
2. Leona Obdržálková
3. Kamil Bilík
kategorie 8-14 let
1. Bára Janečková
2. Matyáš Klement
3. Veronika Marešová
kategorie 15-100 let
1. Jana Koželová ml.
2. Eva Galatíková
3. Sylva Chybová
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